
SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS SU VANDENS FILTRU 

ARNICA BORA 4000S
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos
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ARNICA BORA 4000S naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Šis naudotojo vadovas paaiškins, kaip maksimaliai išnaudoti prietaiso funkcines galimybes,

kad liktumėte patenkinti gautu rezultatu. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Išsaugokite šį

naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

I. SVARBIOS SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
• Fiziškai  ir  psichiškai  neįgalūs  suaugusieji  ir  vaikai  bei  asmenys,  kuriems  trūksta  reikiamų  žinių  ir  patirties  naudojant

panašius prietaisus, šiuo prietaisu naudotis gali tik tinkamai apmokyti ir prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų ir nesinaudotų prietaisu.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad ant etiketės, esančios netoli ratukų, nurodyta prietaiso palaikoma

srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.

• Junkite prietaisą tik į rozetę su bent 10 amperų saugikliu.

• Junkite prietaiso kištuką į sieninę rozetę tik tada, kai prietaisas visiškai paruoštas naudoti.

• Kai prietaiso nebenaudojate, ištraukite siurblio kištuką iš sieninės rozetės.

• Nenaudokite prietaiso,  jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, prietaisą  numetę ar sulaužę kurią  nors jo detalę,  taip pat

įvykus gedimui. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą – specialistai patikrins, pataisys ar pakeis sugedusias dalis.

• Neleiskite prietaisui stovėti ant savo laido, nes taip galite apgadinti laido izoliacijos sluoksnį.

• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Nenaudokite prietaiso, neįdėję filtro.

• Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį.

• Nenaudokite prietaiso, jei Jums atrodo, kad jis sugedęs.

• Baigę naudotis prietaisu, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš sieninės rozetės.

• Į vandens talpą įpilkite vandens iki gamintojo nurodyto raudono brūkšnio esančio vandens talpoje- nei daugiau nei 

mažiau. Nenaudokite siurblio be vandens (vandens talpoje). Vandeniui pakeistus spalvą pakeiskite švariu. Naudojantis 

visada stebėti vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje  Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. 

Vandens kiekis negali viršyti MAX žymos. Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra 

impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti siurblį. Nenaudokite jokių kitų 

chemikalų (šampūno, dušo žėlė ir pan. ) į vandenį ,o naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams. Jei ims tekėti skystis, 

nedelsiant išjunkite prietaisą.

•  Vandens talpyklą ir joje esančias dalis baigę darbą visuomet  ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite. 

• Įjungę prietaisą, nenukreipkite jo žarnelės į akis ar ausis ir nedėkite jos į burną.

• Būkite ypač atsargūs, kai valote laiptus.

• Pastebėję, kad iš siurblio veržiasi vanduo, tuoj pat jį išjunkite.

• Naudokite tik originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir kad esant

reikalui galėtumėte pasinaudoti garantija.

• Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar prietaisą taisyti, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso lengvai užsidegančioms medžiagoms ar sprogiems tirpikliams, daiktams, permirkusiems tokiomis

medžiagomis, sprogiems milteliams, statybinėms dulkėms, skysčiams, tokiems kaip žibalas, alyva, benzinas, alkoholis, skiedikliams ir

karštesniems nei 60°C temperatūros daiktams siurbti. Rizikuojate sukelti sprogimą ar gaisrą! Nenaudokite prietaiso netoli lengvai

užsidegančių ir sveikatai pavojingų miltelių konsistencijos medžiagų.

DĖMESIO: naudokite šį dulkių siurblį tik sausam valymui. Negalima siurbti skysčių.

II. PRIETAISO DALYS
Sunumeruotas prietaiso dalis rasite paveikslėlyje, esančiame skiltyje „Iliustracijos“.

A. VARIKLIO KORPUSAS

Šią dalį sudaro variklis, įjungimo ir valdymo mygtukai. Taip pat prietaisas turi HEPA filtrą, kuris filtruoja iš pučiamo oro patenkančias

dulkes ir kitas smulkias daleles.

A1. ON/OFF mygtukas

A2. Laido suvyniojimo mygtukas

A3. HEPA filtras

A4. HEPA filtro korpuso apmovas

A5. Įsiurbimo įvadas
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A6. Korpuso rankenėlė

A7. Ratukai

A8. Gnybtas

A9. Apsauginis variklio S-filtras

B. TALPYKLA

Šios grupės detalės skirtos dulkių ir purvino vandens surinkimui. Talpyklos grupės detalės

tvirtinasi ant korpuso.

B1. Permatoma vandens talpykla

B2. Permatomos vandens talpyklos dangtelis

B3. Permatomos vandens talpyklos rankenėlė

B4. Vandens filtras

B5. Vandens filtro vamzdelio ertmė

C. ŽARNELĖ

Šios grupės detalės – tai įsiurbimo žarnelė su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliai. Įsiurbimo žarnelė prijungiama prie talpyklos grupės

detalių, tvirtinant žarnelę prie tam skirto įvado. Jei reikia, pritvirtinkite įsiurbimo vamzdelius prie laikymo rankenėlės. Rankenėlė turi

rankinio siurbimo galingumo valdymo funkciją. Žarnelė gali būti pritvirtinama prie variklio korpuso, naudojant specialų gnybtą.

C1. Lanksti siurbimo žarnelė

C2. Sustumiamas vamzdelis

C3. Pagrindinė siurbimo galvutė

C4. Jungiamasis elementas

D. PRIEDAI

Tai priedai, skirti įvairioms valymo funkcijoms atlikti.

D1. Priedų laikiklis

D2. Galvutė plyšelių ir tarpelių siurbimui

D3. Apvali galvutė

D4. Maža galvutė

D5. Kvapios medžiagos

III. TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis BORA 4000S
Įtampa 220-240V~ 50-60Hz
Galia 2400 W (maksimali)
Elektrinės apsaugos klasė II
Laido ilgis 6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOTI
Dėmesio:  junkite  prietaiso  kištuką  į  maitinimo  lizdą  tik  tuomet,  kai  prietaisas

visiškai paruoštas naudoti.

• Laikydami už rankenėlės, išimkite ir šalia padėkite talpyklą.

• Atverkite talpyklos dangtelį. Ištraukdami išimkite vandens filtrą.

• Palygindami  su

naudotojo  vadove

pateikta  dalių

numeracija,  patikrinkite,

ar išimamos dalys nėra pažeistos ir ar prietaisui netrūksta detalių.

• Jei norite tuoj pat pradėti naudoti siurblį, pripilkite vandens į permatomą

talpyklą, neperžengdami ant talpyklos nurodytos maksimalaus tūrio (1,2

litro) žymos.

• Įpylus  į  naudojamą vandenį  2-3 kartu su prietaisu  parduodamų kvapių

medžiagų lašus, siurbiamas kambarys maloniai pakvips.

• Įstatykite vandens filtrą į tam skirtą vietą permatomoje vandens talpykloje ir uždenkite talpyklą dangteliu.
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• Gerai  įstatykite  permatomą talpyklą atgal  į  tam skirtą vietą ant

variklio korpuso.

• Kad  prijungtumėte  siurbimo  žarnelę  prie  korpuso,  spustelėkite

tvirtinimo  mygtukus  ant  žarnelės  galvutės  ir  pritvirtinkite  prie

siurbimo įvado ant talpyklos.  Kad prie vamzdelio  prijungtumėte

pagrindinę  siurbimo  galvutę  ar  kitus  priedus,  reikės  naudoti

specialią sujungimo detalę.

Dėmesio:  siurbliu niekuomet nesiurbkite  šlapių grindų ar  vandens iš

kriauklės. Naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui.

V. SIURBLIO NAUDOJIMAS  

• Surinkite siurblį ir atlikite kitus veiksmus, nurodytus skiltyje „Paruošimas naudoti“.

• Pasirinkite  Jūsų  reikmėms  labiausiai  tinkamą  siurbimo  galvutę  ir  pritvirtinkite  priedą  tiesiai  arba  prie  ilginamojo

vamzdelio.

• Geriausius rezultatus gausite naudodami galvutes pagal nurodytą paskirtį:

o Pagrindinė galvutė – kilimų, patiesalų ir kietų paviršių siurbimui;

o Galvutė  plyšeliams  –  dulkių  ir  kitų  smulkių  dalelių  valymui  ant  radiatorių,  stalčiuose  ir  kt.  siauruose

tarpeliuose;

o Ilginamasis vamzdelis – žemių, lūženų, šukių, plunksnų ir pan. siurbimui;

o Maža galvutė – lentynų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų, baldų, užuolaidų ir pan. siurbimui;

o Apvalus šepetėlis – užuolaidų ir dulkių valymui.

• Įjunkite dulkių siurblio kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką. Galite valdyti siurbimo

galingumą, pasukdami ON/OFF svirtelę dešinėn arba kairėn.

 
• Baigę siurbti, išjunkite dulkių siurblį, paspausdami ON/OFF mygtuką. Ištraukite siurblio kištuką iš rozetės ir suvyniokite
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laidą,  spausdami  laido  susukimo  mygtuką.  Kai  kurių  modelių

siurbliams pakaks prilaikant laidą švelniai  jį  trūktelėti.  Tai priklauso

nuo modelio funkcinių galimybių.

VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  

• Prieš  pradėdami  prietaisą  valyti  ar  taisyti,  ištraukite  jo  kištuką  iš

rozetės.

• Kaskart  baigę  naudoti  prietaisą,  išpilkite  vandens  talpykloje  esantį

vandenį, talpyklą išvalykite ir gerai išdžiovinkite.

• Neleiskite siurblyje kauptis nešvarumams ir nepalikite jame skysčių –

tai  nehigieniška,  be  to,

reguliariai valydami siurblį, prailginsite jo tarnavimo laiką.

• Patraukdami išimkite vandens filtrą. Plaukite vandens filtrą šiltu, muilinu vandeniu

arba  po  tekančio  vandens  srove.  Prieš  atgal  įstatydami  šią  detalę,  gerai

išdžiovinkite.

• Reguliariai tikrinkite apsauginio variklio S-filtro, esančio ant korpuso, po permatoma

vandens talpykla, švarą. Jei reikia, valykite filtrą šiltu vandeniu. Prieš vėl naudodami

filtrą, įsitikinkite,  kad jis visiškai

sausas.  Keiskite  filtrą  kas  6

mėnesius  arba  dažniau  priklausomai  nuo  prietaiso  naudojimo

intensyvumo.

• Reguliariai tikrinkite, ar švarus HEPA filtras. Jei reikia, filtrą išvalykite.

Bėgant laikui filtras praranda savo savybes, todėl jį reikės pakeisti.

• Perneškite siurblį, laikydami už korpuso rankenėlės.

• Kad  prietaisas  tarnautų  ilgiau  ir,  esant  reikalui,  galėtumėte

pasinaudoti  gamintojo garantija,  naudokite  tik  originalius  gamintojo

priedus  ir  atsargines  dalis,  reguliariai  jas  valykite.  Jei  reikia,  dėl

atsarginių  dalių  ir  priedų  įsigijimo  kreipkitės  į  artimiausią  įgaliotą

klientų aptarnavimo centrą.

Dėmesio: naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


